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до Положення про громадський
Києва

-----·-------- __ ЗВІТ УЗГОД~ЕНОГО ПРОЄКТУ
N 240 Г. омадський багато нк іональний спо тмайданчик Солом'янки

для ігрових видів спорту.
Реквізити та назва

)Відповідальний (розпорядник бюджетних коштів - далі РБК/МРГ):
ІУп авління житлово-ком нального господа ства та б дівни тва Солом'янсь1<ої
Ів,айонної в м. Києві державної адміністрації
і(відповідальний структурний підрозділ за реалізацію проекту)І
~ата призначення РБК відповідальним за експертизу:
Ідата першої зустрічі РБК з Командою проекту:
Ідата публікації звіту:
і

'

:Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом
11. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
ja) так
/б) ні (чому?)
'
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(запов1-1юється лише у випадку "1-1і", у випадку обрання "так" залишається вільним)

і2. Проект буде бюджетно-ефективним на етапі реалізації та/чи експлуатації:іа)ш
Іб) ні
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jЗ. План заходів та витрати за кошторисом на реалізацію запропонованого проекту
'(напрацьовані в процесі спільної роботи РБК та Команди над проектом згідно зі ст.11І
/Положення про ГБ):
іа) без зауважень (з боку Команди проекту)
ів) із зауваженнями (є протокол розбіжностей, який додано до проекту в електронній системі)
14: уз~()Д>f5е~~6 .~ к()~сІ~ДОЮ 6ЮД>f5~Т ~р()е~ту

(зніюенюстьс.» лише у випадку "ні", у випадку обрання "так" залишається вільним]

аименування Необхідна кількість Сума, грн



. Сума співфінансування проекту грн

. Подібні проекти (до 3-х) та їх кошториси, які реалізовані у Києві (посилання на
проекти)

7. Оцінка параметрів ефективності проекту:

7.1. Інноваційність: Так/Ні
7.2. Соціальність вказана: Так/Ні
7.3. Бюджетна ефективність:

• на етапі реалізації: Так/Ні
• на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

7.4. Загальнодоступним та безкоштовним:
• на етапі реалізації: Так/Ні
• на етапі функціонування після реалізації: Так/Ні

І

18. Висновки і погодження/узгодження, необхідні від інших структурних підрозділів/
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної!
адміністрації), комунальних підприємств, стосовно можливості реалізації проекту!

І. - висновок позитивний. r--.. '

Ьата
П. І. Б. керівника струнтуоного підрозділу

П. І. Б. контакти виконавця експертизи

Сидорчук А. Ю.

Бойко М.Д.
(207 39 38)

Бенда М.
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Облаштуванrня унів~рсальноrо спортивноtо майданч'Ика

Розмір: 18,Зм х 25,Вм {472 м.кв.)
Солом'янський район, kиїв, 02000 (напроти будинку № 28 по Машинобудівному провулку)

Координати: 50.448518, 30.434788

1. Покриття (поліуретанове) *
Розмір спортивного майданчика, м.кв.

Праймер Herculan Р-ЕІ< uni
Гранули SBR 1-4 мм

3в'язуюче для базового шару Herculan RB-N
Зв'язуюче для верхнього шару Herculan RB-N
Гранули EPDM 1,0-3,0 мм
Монтажні роботи
Транспортн витрати
Одноразовий інструмент
Розчинник "Бутил-ацетат"
Фарба розміточна
Варrіст61всього:

472
Витрата, Кількість.!/ ц·
кг/м.кв. гна, грн.кг.

0,15 70,80 234,37 16 593,40
5,20 2 454,40 11,06 27 145,66
0,83 391,76 170,25 66 697,14
1,26 594, 72 170,25 101 251,08
7,00 3 304,00 90,65 299 507,60

472,00 132,66 62 615,52
472,00 30,95 14 608,40
472,00 4,42 2 086,24
150,00 110,55 16 582,50

12,00 972,84 11 674,08
618 761,62

* Пропонуєт1,ся для використання на відкритому повітрі улаштуlзання rзисономіцного, синтетичного
покриття з 1зинористанням двохшарової поліуретанової системи HERCULAN SR SSF (Safe Scape - Field).
Товщина 15 мм, базовий шар 8 мм, верхній шар 7 мм - синтетичний каучук (ЕПДМ).

Основа: бетон або асфальт.
ьезшовна система HtKLULІ-\111 ::,к ::,::,,- складається з нанесеного гумового оазовоrо шару cS мм, та

шару кольорового EPDM 7 мм фракції 1,0 - 3,0 мм. Загальна товщина системи 15 мм. HERCULAN SR
SSF-водопроникна.

Система сертифікована IAAF, відповідає актуальним Європейським стандартам відповідно до EN
14877,

2. Основа під покриття
,цля заоезпечення надтиноі та тривало: екєплуатаци спортивного маиданчика проводиться
обов'язково влаштування основи майданчика у відповідності до діючих державних будівельних
норм, рекомендацій виробника поліуретанових систем та особливостей ділянки, на якій будується
спортивний майданчик

Суміш бетонна 625 - 100 мм+ сітка зварна сталева
11 'І І lt І • • 100х100х5 мм.. Плівка полієтиленова 100 мкм .

І

'І ..
=і,~ " Щебінь фр. 20-40 мм - 150 мм

Піщана підготовка 100 мм

!

Ущілений грунт
~артість всього:

І 470 000,00

З. Огорожа

Система модульної огорожі 18,3м х 25,8м металева посилена
Найменування Вартість, грн.



- загальна висота: З м
Товщина металевого прута:

- горизонтального подвійного: 6 мм
- вертикального: Sмм

Хвіртка з замком: 1 шт
- ширина: 1 м
- висота: 2м

Колір - зелений (RAL 6005)
Доставка 185 000,00
Монтаж 5 000,00

30 000,00
с220 000,00

Для огородження спортивного майданчика пропонуємо використати сучасну систему панельної
огорожі з полімерним покриттям.

Панелі зварні з прямокутними чарунками гарантують високу міцність. Розмір полотна 2030х2500
мм. Розмір чарунки 200х50мм, діаметр оцинкованого проводу d= 6/5/6 мм.

Стовпи виконані з оцинкованої сталі, вкриті полімером та мають різьбові втулки для кріплення з
резиновими прокладками. Висота стовпів - 4м (товщина профілю - 2 мм, розмір перетину стовпів -
80хб0 мм.)

Монтаж огорожі не потребує зварювальних робіт.

4. Обладнання спортивне

:!1:11\,/ .J ' } ( Найменування Кількість Ціна, грн Сума, грн.Стійки універсальні З в 1 для бадмінтону, волейболу та
тенісу, комплект

1 8 500,00 8 500,00
Ворота для мініфутболу та гандболу з баскетбольним щитом:

- ворота
2 10 100,00 20 200,00- баскетбольний щит з кільцем та сіткою
2 18 200,00 36 400,00Сітка міні-футбольна
2 1 300,00 2 600,00Сітка волейбольна
1 1 600,00 1. 600,00Доставка та монтаж обладнання

8 000,00Вартість всього:« '"""'<·..: ,.,.
і \ і. " 77 300,00

{ ... ...... < ).і\ ) )• •і••. \"} ... •<+ і' і \і ІЧ

4. Калькуляція зведена
.....

•<, Наймену"вання .. , .. •• і\ "' ....... •і
Сума, грн .

і

Покриття
618 761,62

Основа під покриття
470 000,00

Огорожа
220 000,00

Обладнання спортивне
77 300,00Резерв 20%
277 212,32

Вартість облаштування всього майданчика: 1386 061;62
Варпсть всього в.т.ч резерв 20% 1 663 273,94


